
• Effektivare granskning Effektivare projektering

• PDF Guidelines PDFexport från CAD-system  

• Dokumentplattform API Överföring mellan plattformar

• Namnruta Termlista och metadata

• Hänvisningar i handlingar Ritningar, rumsbeskrivningar

Tillämpning standarder bygghandlingar



• Ordning och reda

• Statushantering granskningskommentarer

• Granska i realtid

Samverkar i realtid
• På samma sätt 

• På samma ställe

• Alla samtidigt i realtid

Effektivare granskning



Granskning tidigare – excel, e-post och sharepoint

Projektörer

Kund/ombud

Specialister

Produktion

Projekterings-
ledare

Verksamhet

Byggherre



Verkligheten tidigare – excel, e-post och sharepoint

Projektörer

Kund/ombud

Specialister

Produktion

Projekterings-
ledare

Verksamhet

Byggherre



Granskning nu – samverkan i realtid
Samma markeringsverktyg, alla på samma ställe, samma sätt och samtidigt i realtid

Projekterings-
ledare

Projektörer

Kund

Specialister

Produktion

Verksamhet

Byggherre



Ritramar, namnruta och metadata
Anvisning med exempel på information och metadata i handlingsförteckning och ritningar

BEAst Namnruta – Byggnad  
Guide standard namnruta i handlingar med förklarande text

Version 1.0 från 2019-02-15



2. Termlista och namnruta
Har starkt samband som underlättar hanteringen och stöd från dokumentplattformar

Hela termlistan i excel med förpopulerade värden finns tillgänglig: 

https://www.beast.se/standarder/beast-document/

https://www.beast.se/standarder/beast-document/


4. Namnrutans huvudfunktioner
All information hanteras som metadata i namnrutan

Godkännandeprocess

Beställare och projektinformation

Ansvarig part

Beskrivande innehåll



3. Namnruta framtagen av BEAst
Mall för namnruta finns att hämta på www.beast.se 

Mall namnruta finns framtaget:

• Archicad

• Autocad

• Microstation

• Revit

• Tekla



Ritramar, namnruta och metadata
Anvisning med exempel på information och metadata i handlingsförteckning och ritningar

BEAst Hänvisningar i handlingar
Guide och anvisning med exempel

Version 1.0 från 2019-02-15



Hänvisningar i handlingar
Enklare och snabbare hantering för pekskärmar och mobila enheter med stöd av hyperlänkar



3. Från sektion till plan

Från sektionsritning med hänvisning till planritningens ritningsnummer. Hänvisningen i slipen ska undvika intervall.

Förenklar att hitta handlingar och använda mobila enheter för att hantera inre APD-planer, visualisera planering genom att 
klicka fram respektive planritning via hyperlänkar. Länkar som automatgenereras och klickbara för enkelt åtkomst.



5a. Från slipstext till Handlingsförteckning och AF 

En länk till handlingsförteckningen samt länkar till allmänna föreskrifter med placering högst upp under hänvisningar i 
slipstexten på samtliga ritningar underlättar navigeringen avsevärt. Filnamnet på HF Handlingsförteckningen och AF 
Allmänna föreskrifter ska överensstämma med hänvisningen i slipstexten, Disciplinbeteckning-Handlingsförteckning.



6a. Från planritning till rumsbeskrivning

Hyperlänkar till rumsbeskrivningen på samtliga planritningar underlättar navigering samt gör rumsbeskrivningen 
mer lättillgänglig. Hänvisningar på planritningar ska stämma överens exakt med text i rumsbeskrivningen samt att 
mallen ”BEAst Rumsbeskrivning” ska användas för att möjliggöra automatisk hyperlänkning. Hyperlänkning 
tillbaka till planritning där rummet i fråga existerar möjliggör snabb lokalisering av rummet.



PEAB Sverige - projekt Domaren 3 Eskilstuna

• Beställare Eskilstuna kommun

• Ombyggnation Grundskola, 13 500 kvm

• Partnering Krav från kund att Effektivare Granskning tillämpas

• Fördelar

- Mer tyngd i kravställningen vilket genomsyrar hela projekteringen

- Tidig planering för granskningsperioder

• Slutsats

- Vi vill ha kravställningen från beställaren:

- BEAst Effektivare Granskning

- BEAst PDF Guidelines

- BEAst Dokumentplattform och termlista

- BEAst Namnruta i handlingar

- BEAst Hänvisningar i handlingar



PEAB Sverige - Kv. Näven Eskilstuna

• Beställare Eskilstuna kommun

• Nyproduktion 54 st lägenheter, 6 200 kvm

• Fördelar

- Möjlighet att få fler delaktig i granskningen

- Samla alla granskningssynpunkter

- Strukturerade granskningsperioder

- Planering av granskningsperioder i tidigt skede

- Lättare uppföljning

- Branschstandard underlättar för samtliga

• Utmaningar

- Att få tidigt få samtliga inbjudna granskare engagerade, gäller oavsett analogt eller digitalt hjälpmedel

- Projekt som inte har möjlighet att samla ihop leveranser



Hangar 5 Bromma
Ny stadsdel med kontor, hotell och handel



Hangar 5 Bromma

• Kund: NCC Property

• Samverkansform: ABT i samverkan 

• Investeringsbeslut: 2 500 MSEK

• Projekt: Ny stadsdel med kontor, 
hotell och handel

• Projektstart: 2019

• BEAst bygghandlingar:Samtliga tillämpas



Erfarenheter från NCC Building  

• Betydligt minskad administration som ger tid till rätt saker

• Alla kommentarer samlade och loggar besluten i rätt forum samt underlättar återkoppling

• Snabbare åtkomst till handlingar samt även till hänvisningar mellan handlingar



Krav som underlättar från kunder och på projektörer

• Tydliga rutiner och krav på anvisningar

• Skapa gemensam syn och förståelse

• Tidigt uppstartsmöte för att kvalitetssäkra handlingar



Effektivare granskning + PDF Guidelines version 2.0 

• Granskning-PM 
- Ny sida för generella granskningskommentarer
- Stämpel Godkänd för distribution ändras till Klar för distribution

• Statushantering av granskningskommentarer

- Förenklat och minskat markeringsverktygen
- Projektör ändrar till status grön när beslut är inarbetat
- Ny, blå status för annat skede eller annat forum

• PDF Guidelines – två nya punkter

- Ej lägesförflyttningar på ritningar
- Helplan som mega PDF:er

Implementeras i september när guiderna är uppdaterade.


